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Fractie Lokaal Belang 
t.a.v. de heer J.W. van den Born 

 

Geachte heer Van den Born, 
 
Op 21 februari 2020 ontvingen wij uw brief waarin u namens de fractie van Lokaal 
Belang op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad 
vragen stelt over een embargo met betrekking tot het persbericht aangaande voorkeur 
grootschalige windenergie langs infrastructuur in Barneveld. In deze brief leest u onze 
antwoorden op uw vragen. 
 
Vraag 1. Is het embargo tussen het versturen van de mail aan de raad op 20 februari 
2020 om 17.22u en de uitspraken van de ambtenaar en de wethouder, voorafgaande 
of tijdens deze informatieavond voor de raadsleden en raadscommissieleden opgehe-
ven? Zo ja, waar kunnen wij dit terugvinden?   
 
Antwoord: Het embargo op het persbericht wat de gemeente op donderdag 20 februari 
2020 om 17:22 uur stuurde, is niet eerder opgeheven en gold tot het moment dat het 
embargo op vrijdag 21 februari 2020 om 12:00 uur eindigde. 

Vraag 2. Indien dit niet het geval is, wil Lokaal Belang weten waarom een wethouder 
publiekelijk praat over informatie, terwijl voor raadsleden en raadscommissieleden nog 
een embargo geldt tot 21 februari 12.00u. 

 
Antwoord: Wethouder Dorrestijn heeft op de informatie- en discussieavond van Tegen-
wind Terbroek van donderdag 20 februari 2020 inhoudelijk gesproken over de memo  
Winddialoog. Deze memo is openbaar op Ibabs geplaatst op donderdag 20 februari 
2020 tussen 17.15 uur en 17.24 uur.  
 
Vraag 3. Op grond van wettelijk regels is dit persbericht tijdelijk geheim verklaard. Het 
was uiteraard de oorspronkelijke bedoeling dat het uiteindelijk zou worden gecommuni-
ceerd. Welk openbaar belang verzette zich tegen directe openbaarheid?   

Antwoord: Een ‘onder embargo’ van een persbericht is een verbod op publicatie tot een 
bepaald moment. Er is geen sprake van het opleggen van geheimhouding op grond 
van de Gemeentewet. Het onder embargo hing samen met de afspraak in de RES re-
gio Foodvalley over het tijdstip van verzending van een gezamenlijk persbericht over 
de uitkomsten van de RES. Gemeente Barneveld heeft het persbericht van RES met 
het persbericht van gemeente Barneveld (lokale duiding van RES uitkomsten) op vrij-
dag 12 uur naar de lokale regionale pers verzonden. 

Vraag 4. Raadsleden hebben zich, terecht, te houden aan een embargo indien het col-
lege hier nadrukkelijk om vraagt. Is het college het met ons eens dat als iets geheim is, 
ook het college deze geheimhouding in acht moet nemen?  

Antwoord: Ja, dit is het college met u eens. 



 

Blad 2  

Vraag 5. Indien het antwoord op vraag 4 “ja” is, is het college bereid zich in de toe-
komst beter te houden aan de haar zelf opgelegde embargo’s? 

Antwoord: Wij hebben ons gehouden aan het embargo. Zie onze antwoorden op vraag 
2 en 3.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
H.F.B. van Steden dr. J.W.A. van Dijk 
secretaris burgemeester 


